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INTRODUKSJON
Greta Thunberg har meldt på en hel generasjon i klimadebatten, unge mennesker verden over 
viser et brennende engasjement for sin egen fremtid og krever handling nå. Det er gledelig 
at alle partnerne i Klimapartnere Troms ønsker å imøtekomme de unges krav, nemlig å kutte 
utslipp. Tromsø kommune har satt seg et ambisiøst mål om å kutte klimagassutslipp med 85% 
innen 2030 og har satt konkrete mål hvordan dette målet skal nås. Harstad kommune jobber 
med å bli Miljøbyen Harstad og de er en av våre nye partnere i 2018 sammen med Jekta Stors-
enter. Vi er på full fart inn i det grønne skiftet og sammen skal vi klare målet i FNs klimarapport 
om minimum 40% utslippskutt innen 2030 for å begrense global oppvarming til 1,5°C.

Klimaregnskapet vi her presenterer er gjeldene for år 2018 og skal dekke både direkte og in-
direkte klimagassutslipp, altså være et klimafotavtrykk av virksomheten. Summerer vi opp alle 
klimaregnskap for alle medlemmer får vi et totalt bidrag på 334 893 tonn CO2 ekvivalenter. Dette 
er eksempelvis mer enn alle utslipp fra personbilbruk i Troms. 

Transportsektoren står for store utslipp, både lokalt og globalt. Remiks har redusert sine trans-
portutslipp ved at avfall nå går til forbrenning lokalt istedenfor å transportere avfallet til utlandet. 
Sortert avfall går direkte fra Remiks’ produksjonshall til forbrenningsanlegget til samarbeidspart-
nere Kvitebjørn Varme. En annen av våre partnere, Spider, har tatt grep om avfallshåndteringen 
og kan vise til sorteringsgrad på 89%. Materialgjenvinning er svært viktig i sirkulær økonomi og 
for å unngå store uttak av jomfruelige ressurser.

Indirekte utslipp av vare og tjenestekjøp har imidlertid i seg klimagassutslipp fra både inn og ut-
land. Virksomheter der indirekte utslipp dominerer, er det derfor viktig å benytte sin innkjøpsmakt 
i å stille miljøkrav til underleverandører. Flere av partnerne stiller miljøkrav, både at leverandører 
skal være miljøsertifiserte og i leveranse av varer og tjenester. 

Klimaregnskap benyttes som hjelp til partnerne til å prioritere sin innsats i å redusere sitt klimafo-
tavtrykk. Totalt antall tonn CO2 ekvivalenter i seg selv er et dårlig mål. For eksempel vil en sats-
ing på kollektivtrafikk øke fylkeskommunens klimafotavtrykk, selv om dette er et godt klimatiltak 
som kan bidra til mindre utslipp gjennom reduksjon i biltrafikk. Det er derfor viktig å bruke kli-
maregnskapet til å måle egne utslipp og hvor det er muligheter for kutt, og bruke tallmaterialet til 
å sette seg nye mål med ytterligere reduksjon. 

Klimapartnere vil fortsette å være en pådriver i utslippsreduksjon lokalt i Troms, men også nas-
jonalt som en del av det nasjonale Klimapartner-nettverket. Sammen skal vi gi et viktig bidrag 
slik at Greta og hennes streikende medelever kan gå en lys fremtid i møte. 

Takk for innsatsen i 2018!

Line Bjørkli, leder Klimapartnere Troms
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METODE FOR KLIMAREGNSKAP
Klimaregnskapet i denne rapporten baserer seg på standarden «Greenhouse Gas Protocol» 
utviklet av World Resources Institute og World Business Council for Sustainable Development. 
Dette er den mest anvendte metoden verden over for å måle virksomheters utslipp av klima-
gasser. ISO standard 1064-I er basert på denne. Her brukes et fotavtrykksperspektiv som betyr 
at både direkte og indirekte utslipp inkluderes. Resultatene i rapporten presenteres i tonn CO2 
ekvivalenter. Denne indikatoren sier hvor stor klimapåvirkning de ulike klimagasser har i forhold 
til ett tonn CO2. Standarden omfatter følgende klimagasser: CO2 (karbondioksid), CH4 (metan), 
N2O (lystgass) , SF6, HFK- og PFK-gasser. 

RAPPORTERING I HENHOLD TIL GHG PROTOKOLLEN
Klimaregnskapet er inndelt i tre nivåer (scopes) som består av både direkte og indirekte ut-
slippskilder. De fleste utslippsfaktorene er hentet fra utslippsdatabasen Ecoinvent v3, den mest 
bruke databasen for utslippsinventarer av ulike prosesser. Ellers er det brukt kryssløpsanalyse 
for å beregne scope 3-utslipp der fysiske data ikke er tilgjengelig.

Scope 1
Dette nivået inkluderer alle utslippskilder knyttet til driftsmidler der organisasjonen har operas-
jonell kontroll. Dette inkluderer all bruk av fossilt brensel for stasjonær bruk eller transportbehov.

Scope 2
Scope 2 utslipp inkluderer indirekte utslipp knyttet til innkjøpt elektrisitet og fjernvarme/-kjøling. 
Etter revisjon av GHG protokollen fra 2015 skal selskap benytte en såkalt todelt rapportering for 
elektrisitet. Her rapporteres det både fra et lokasjonsbasert og et markedsbasert perspektiv. I 
rapportene for hver virksomhet er det benyttet et lokasjonsbasert perspektiv. 

KLIMAPÅVIRKNING FRA ELEKTRISITETSPRODUKSJON
Revisjon av GHG protokollen åpner for en todelt rapportering av klimagassutslipp fra strømfor-
bruk. Dette innebærer at virksomheter som rapporterer sine klimagassutslipp skal synliggjøre 
både reelle klimagassutslipp som stammer fra produksjonen av elektrisitet og markedsbaserte 
utslipp gjennom handel med opprinnelsesgarantier.

Lokasjonsbasert perspektiv
Denne utslippsfaktoren er basert på faktiske utslipp knyttet til elektrisitetsproduksjonen i et 
geografisk område. Norsk produksjonsmiks består i hovedsak av vannkraft og er beregnet til 16 
gram CO2e/kWh. 

Markedsbasert perspektiv
Beregningen av utslippsfaktor baseres på om virksomheten velger å kjøpe opprinnelsesgarantier 
eller ikke. Ved kjøp av opprinnelsesgarantier garanterer leverandøren at kjøpt elektrisitet kom-
mer fra kun fornybare kilder, som gir en utslippsfaktor på 0 gram CO2e per kWh. Utslipp for den 
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delen av strømforbruket som ikke er dekket av opprinnelsesgarantier, er basert på den produks-
jonen som er igjen etter at opprinnelsesgarantiene for fornybar kraft er solgt. Her benyttes norsk 
residualmiks med en utslippsfaktor på 442 g CO2e/kWh (RE-DISS 2017).  Dette innebærer at 
norsk produksjon blir erstattet med fossil kraft gjennom handel av opprinnelsesgarantier.

Scope 3
Her rapporteres indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer eller tjenester. Dette er utslipp som 
skjer utenfor virksomhetens område, men som de likevel kan påvirke gjennom innkjøpte varer 
og tjenester. For mange virksomheter representerer scope 3 en betydelig del av klimaregnska-
pet, men det kan ofte være vanskelig å finne data. Vi benytter fysiske faktorer for noen scope 
3 kilder som flyreiser og avfallsbehandling. Der fysiske utslippsfaktorer ikke er tilgjengelig be-
nyttes miljøutvidet kryssløpsanalyse (EEIOA) for økonomiske innsatsfaktorer. I en miljøutvidet 
kryssløpsanalyse benyttes utslipp og aktivitetsdata for et standard utvalg næringslivs-sektorer 
(SN2007 /NACE rev2) for å beregne utslippene som ligger bak innkjøpene innen hver sektor. 
Siden koblingen da vil være på sektornivå er det viktig å være klar over at usikkerheten for 
resultatene blir større enn for scope 1 og 2. Det er likevel nyttig å ha disse med for å identifisere 
relativ størrelsesorden og mulige tiltak for å redusere disse bidragene.

KLIMAREGNSKAP FRA PARTNERVIRKSOMHETENE
Vi har her inkludert klimaregnskapet til alle partnervirksomhetene som har rapportert klimafot avtrykk 
i 2018, samt tall for 2016 og 2017. Klimaregnskapet baserer seg på selvrapportering avhengig av 
hvilken data er tilgjengelig for virksomhetene. Formålet med arbeidet er at virksomhetene skal få 
oversikt over hvilke data de trenger, og hva de største utslippskildene for virksomheten er. Det kan 
være noen endringer i hva som er rapportert i 2018 i forhold til 2016 og 2017. Det er derfor forsøkt 
å vise hvilke utslippsposter som er rapportert fra år til år. Fremover er det viktig at virksomhetene 
rapporterer på samme poster konsekvent for å kunne muliggjøre år-til-år sammenligninger.

Klimapartnere per 31.12.2018
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ASKO NORD AS

Transport

Gjennomført

Energi

Gjennomført

Innkjøp

Ikke gjennomført

Avfall

Gjennomført

Miljøsertifisering

Gjennomført

CO2EUTSLIPP (TONN)

2016
 0+2+0+2+1+33=

2017
 0+0+0+2+1+7=

2018
 0+0+0+2+0+10=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 41,47 25,28 22,81

Varekjøp 215,64 22,38 15,47

Bygg 38,60 42,71 29,25

Transport og reise 161,63 161,66 168,09

Tjenestekjøp 78,66 48,50 38,13

Direkteutslipp 3325,69 749,83 960,36

Sum 3861,72 1050,39 1234,15
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OM VIRKSOMHETEN
Nord-Norges største engros- og logistikkbedrift. Kunder er dagligvare, restauranter, hoteller, fors-
varet, kommuner og fylkeskommuner etc. Mål om å være den mest miljøvennlige logistikkpartner.

Omsetning (i mill kr): 3,7 Milliarder
Antall årsverk: 180

VISJON OG AMBISJON
Bærekraftig – Klimanøytral.

KLIMAMÅL TRANSPORT OG ENERGI
• 100 % fornybart drivstoff: Bioetanol, biodiesel, biogass, el og hydrogen.
• Virkemidler: etablert klimaregnskap, utslipp pr. m3, utslipp og energiforbruk pr. m2, interne kvoter 

til øremerkede miljøformål, bærekraftsvurderinger ved investeringer.
• Miljøfond for ansatte: mål for å hjelpe ansatte med å redusere sitt eget energiforbruk og klima-

utslipp.For å oppnå dette delfinansierer NorgesGruppen/ASKO miljøtiltak som ansatte gjennom-
fører. Ansatte kan søke om støtte til strømbesparende tiltak i eget hjem, og til mer miljøvennlig 
transport (sykkel, elektrisk bil og kollektivtransport).

GRØNNE INNKJØP
Bærekraftsvurderinger ved investeringer.

AVFALL OG AVFALLSHÅNDTERING
Vi har egen miljøstasjon som vi håndterer alle avfall fraksjoner fra våre kunder. Papir og plast-
presse. Sorteringsgrad veies og måles ukentlig!

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
Vi er aktiv med i flere miljøfora. Engasjert med innspill til politikere på miljøtiltak. Vi står åpnet ut 
både internt og eksternt hva våre mål og ambisjoner innen miljø er. Synliggjøre våre resultater 
av vårt miljøengasjement. Investere i miljø, selv om det ikke er lønnsomt på kort sikt – så skal vi 
bestandig tenke bærekraftige investeringer for fremtiden.

BESTE PRAKSIS
• Klare Miljømål både på lang sikt og pr. år.
• Planlegge tiltak for å oppnå miljømål.
• Prestasjonsevaluering.
• Overvåking, måling, analyse og evaluering gjøres kontinuerlig.
• Egne måneds rapporter!
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ASPLAN VIAK

Transport

Gjennomført

Energi

Gjennomført

Innkjøp

Gjennomført

Avfall

Gjennomført

Miljøsertifisering

Gjennomført

CO2EUTSLIPP (TONN)

2016
 0+2+0+2+0+0=

2017
 0+5+2+5+0+0=

2018
 0+4+3+7+4+0=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 4,34 2,29 2,19

Varekjøp 23,65 45,27 43,89

Bygg 3,43 23,41 26,34

Transport og reise 15,05 49,74 65,74

Tjenestekjøp 0,19 2,23 43,07

Direkteutslipp 0,76 1,08 1,90

Sum 47,44 124,04 183,16
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OM VIRKSOMHETEN
Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer som i snart 60 år har 
bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi er organisert i 
to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur og er eiet av Stiftelsen Asplan. Vi jobber 
i tverrfaglige lag for å utvikle helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger – i tett dialog med 
våre oppdragsgivere. Vår modell for bærekraftig samfunnsansvar hviler på tre hovedpilarer: miljø, 
mennesker og forretningsetikk. Vi har kartlagt arbeidet vi gjør opp mot FNs bærekraftsmål og val-
gt ut de målene som særlig dekker de fagområder hvor vi bidrar med vår rådgivningskompetanse.

Omsetning (i mill kr): 1271
Antall årsverk: Ca 1000

VISJON OG AMBISJON
Asplan Viaks visjon: «Den fremste arena for samfunnsutvikling», knytter vi virksomheten vår opp 
mot en bærekraftig utvikling. Vår ambisjon for miljø/klimaarbeidet er: Å påvirke oppdragsgiverne 
våre til å gjøre bærekraftige valg og finne klimavennlige løsninger.I flere av våre prosjekter har 
det blitt vedtatt å sette klare miljømål eller å vedta en høyere miljøambisjon enn kunden først 
hadde planlagt – fordi vi argumenterte for bedre, mer bærekraftige løsninger.

KLIMAMÅL TRANSPORT OG ENERGI
Vårt klimaregnskap viser at vårt direkteutslipp og vårt energibruk dekker 15 % av det totale fot-
avtrykket til Asplan Viak. 

• Fra 2016–2018 har vi redusert vårt CO2-utslipp med 4,91 %, - som utgjør 280 tonn CO2. Målet 
for 2018–2020 er å redusere utslippet med ytterligere 5 %

• Gjennom vårt kontrollmedlemskap i Grønt punkt er vi med på å sikrer at det tas miljøansvar for em-
ballasjen rundt varene vi kjøper inn, og at returordningen for emballasje får et stadig større omfang. 

• Det jobbes målrettet mot å få en firmabilflåte med lavutslipp. Fra 2011 og frem til 2018 har snittet 
på CO2-utslipp blitt redusert fra 144 g/km til 105 g/km. Pr. desember 2018 har firmaet 1 hydro-
genbil, 5 el-biler og 10 hybrid-biler. 

• Vi har innført et energioppfølging system på kontor som kjøper energi direkte fra leverandør. 
Energireduksjon er 6,55 % fra 2016–2018. 

• Vi leverer brukt IT-utstyr til Atea – som gjenvinner 99,7 % av utstyret.

GRØNNE INNKJØP
Vår innkjøpspolitikk sikrer at miljøperspektiv ivaretas i henhold til krav gitt i tilknytning til Asplan 
Viaks gjeldende miljøsertifiseringer og medlemskap. Vi etterspør miljøstyringssystem, EPD og 
BREEAM ved innkjøp av relevante produkter og tjenester. Vi oppfordrer til å reise kollektiv, til kjøttfri 
dag i våre kantiner og øke bruk av digitale møter. Vi har opprettet eget internt bruktmarked for 
ombruk og gjenbruk. Vare- og tjenestekjøp utgjør 85 % av klimafotavtrykket. Tjenestekjøp består 
både av tjenester innkjøpt til Asplan Viaks virksomhet og bruk av underleverandører, fordelt 50/50.
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AVFALL OG AVFALLSHÅNDTERING
Asplan Viak arbeider systematisk for å redusere mengdene generert avfall gjennom avfallsmin-
imering og ombruk, og sørger for at det avfallet som oppstår blir håndtert mest mulig klima- og 
miljøvennlig i tråd med avfallshierarkiets prioriteringer.

Digitalisering
• Alle administrative rutiner er digitalisert, dvs. at man har digitale dokumenthåndterings-, fakture-

rings-, lønns- og arkivsystemer. Alle timelister, reiseregninger o.l. er digitale.
• Digitalisert grensesnitt for aviser og tidsskrifter i fellesarealer vurderes innført.
• Redusert mengde papiravfall.

Matsvinn
• Andelen brukbar mat som kastes er redusert til et minimum ved at det er kjøleskap for oppbevar-

ing av fersk mat i alle etasjer.
• Kantinen har fokus på matsvinn, og benytter en stor andel av restematen i nye retter. 
• Overskudd av møtemat, frukt og kaker settes ut i fellesområdene til fri benyttelse for ansatte.
• Redusert mengde matavfall.

Papir fra printere
• Det er etablert interne rutiner for å redusere papiravfall ved at papirutskrifter skal kun skrives ut 

på bestilling.
• Det er etablert egne rutiner og barrierer for å unngå unødige plotutskrifter.
• Redusert mengde papiravfall.

Lastavfall
• Det er etablert interne rutiner for å unngå å kjøpe og bruke engangsprodukter i plast, herunder 

engangskluter, -servise og -bestikk. Det kjøpes ikke inn enkeltemballert mat til tekjøkken.
• Redusert mengde plastavfall.

Biologisk avfall
• Det benyttes varige blomster i fellesarealer, og som oppmerksomhet til nyansatte, i stedet for 

avskårne, kortvarige blomster.
• Redusert mengde bioavfall.

Annet avfall
• Det er innført en incentivordning som stimulerer ansatte til å bytte sin egen mobiltelefon sjelden.
• Kontoret har et system for felles bruk av kontorrekvisita i kopirom.
• Det er etablert en ordning for felles klær og utstyr for feltarbeid, herunder synlighetstøy, hjelmer, 

kamera og avstandsmåler.Alle jubilanter o.l. får gavekort i stedet for en fysisk gave.
• Redusert mengde avfall.
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KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
Vi har egen kommunikasjonsplan for klima og miljøkommunikasjon. Internt: Alle ansatte må gjen-
nomføre obligatorisk nettbasert miljøkurs og får informasjon om miljøstyringssystemer, miljøpoli-
tikk og miljømål på introduksjonssamling. Vi har et nasjonalt miljøforum og et bærekrafts råd 
som informeres gjennom skypemøter, på intranettsider og på faggruppenes Yammerplattform.
Eksternt: Vi legger hvert år ut Bærekraftsrapport, prosjekt med vesentlige miljø- og klima aspekt 
og relevante foredrag på hjemmesiden og SoMe-flater. Vi er aktive i mange klimanettverk, 
student organisasjoner og konferanser.

Vi deltar med stand og foredrag på karrieredager ved relevante universitet og høgskoler.
• Vi hadde over 50 foredrag med klima,- miljø, - og samfunnsansvar tematikk i 2018.
• Vi deltar i FoU prosjekter og er pådrivere for fagsamlinger med bærekrafts- tematikk. 
• Vi er samarbeidspartner og deltar i prosjekter med Ingeniører uten grenser der vi kompenserer 

tiden ute i oppdrag fullt ut.
• Vi er medarrangør med IUG på Missing Maps arrangementer der vi holder faglige innlegg. På 

denne måten kan enkeltpersoner få mulighet til å bidra direkte og enkelt ved å kartlegge de mest 
utsatte stedene i verden.

BESTE PRAKSIS
Klimaregnskap
Kommuner, fylkeskommuner og statlig virksomhet kjøpte i 2017 inn varer og tjenester for over 
523 milliarder. Dette er en betydelig del av den norske økonomien, og analysen viser at disse 
innkjøpene forårsaker 11,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Analysen viser videre at klimafo-
tavtrykket av offentlige anskaffelser holder seg relativt konstant til tross for en betydelig økning i 
innkjøp fra 355 milliarder i 2008. Klimagassutslipp per NOK – også inflasjonsjustert – er altså på 
vei ned. Av disse 11,2 millioner tonn CO2 er kun 8 % direkteutslipp fra tjenesteproduksjonen. Det 
aller meste er indirekte utslipp.

Klimagode bygg
Vårt hovedkontor er et Powerhouse. Et Powerhouse er et plusshus som produserer mer ren og 
fornybar energi over livsløpet enn det som blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift 
og avhending av bygget. Avløpsnettet i byer er overbelastet. Det er viktig å finne gode løsninger 
for åpen overvannshåndtering. Dette prosjektet startet som et vanlig opprustningsprosjekt for to 
bygater og utviklet seg til å bli et omfattende pilotprosjekt for alternativ overvannshåndtering med 
stor overføringsverdi. 
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COWI AS, AVD. TROMSØ

Transport

Gjennomført

Energi

Gjennomført

Innkjøp

Gjennomført

Avfall

Gjennomført

Miljøsertifisering

Gjennomført

CO2EUTSLIPP (TONN)

2016
 0+0+0+0+0+0=

2017
 0+0+0+0+0+0=

2018
 0+0+0+0+0+0=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 4,46 1,70 1,92

Varekjøp 6,43 – 7,64

Bygg – 26,67 40,32

Transport og reise 14,71 30,96 21,08

Tjenestekjøp 0,12 0,06 12,18

Direkteutslipp 14,12 14,22 5,84

Sum 39,86 73,64 89,00

10 11



OM VIRKSOMHETEN
Rådgivende ingeniørfirma med hovedvekt på bygningstekniske fag. Kontoret er ett av 21 kontor-
er i Norge. Arbeidet er prosjektrelatert med hovedområde i Troms, Finnmark og Svalbard, men 
har oppgaver for offentlige og private i hele Norge. Selskapet har sterkt fokus på Energi, miljø og 
Bærekraft.

Omsetning (i mill kr): 27,4 MNOK
Antall årsverk: 21

VISJON OG AMBISJON
Vår visjon er å skape sammenheng i morgendagens bærekraftige samfunn. I tillegg til å ha fokus 
på reduksjon av reiser, til fordel for skype, er kildesortering, avfallsreduksjon og energieffektivitet 
blant våre fokusområder. Vår ambisjon er å hjelpe våre kunder med miljø og energibruk slik at 
belastning og forbruk blir redusert og optimalisert.

KLIMAMÅL TRANSPORT OG ENERGI
Kontraktsfestet leieavtale der utleier skal gjennomføre tiltak for energibesparelser på bygget. 
Videre jobbes det med løsninger for lading av el-biler på kontoret samt bedrede forhold til syk-
kelparkering.Vi jobber aktivt med etablering av landstrømanlegg og en rekke Enova søknader for 
mange kunder. Har også jobbet med å fremme fossilfrie anleggsplasser samt bruk av fjernvarme 
som oppvarming på byggeplasser. Her inngår også arbeid knyttet mot hel eller delvis overgang 
til fossilfrie drivstoff, bruk av geovarme, solenergi, vindkraft og varmepumper.Sterkt fokus på 
BREEAM som en solid ordning der bærekraft vurderes innen ulike emner som energi, innemiljø, 
avfall, transport og materialer og tas med i alle faser fra tidlig prosjekt til overlevert bygg. Dette 
er også et konsept som kan brukes ved utbygging av større områder. Da under navnet BREEAM 
Communities.Vi søker aktivt å redusere reiser ved bruk av ulike digitale løsninger samt benytte 
kontorer/samarbeidspartnere som har kortere reisevei. Digitale løsninger tas som hovedregel 
med i alle tilbud. Ellers jobbes det aktivt med overgang mot papirløse byggeplasser og virtuelle 
alternativer.

GRØNNE INNKJØP
Ved vurdering av leverandører foretrekkes leverandører med et aktiv miljøstandpunkt og de bør 
ha en miljøsertifisering. Varer og produkter som kjøpes vurderes også på miljø og skal være som 
miljøvennlig som mulig og aller helst ha et miljømerke.

AVFALL OG AVFALLSHÅNDTERING
Vi har i hovedsak kildesortering i tråd med Tromsø kommunes system. Det vil si fraksjonene 
plast, papir, papp, matavfall og glass. EE avfall samles opp og leveres på egnet mottak. PC 
utstyr returneres sentralt for resirkulering. Toner, blekk osv til skrivere/plottere samles i egen 
returkasse som returneres når den er full.Generelt har vi fokus på reduksjon på minimering av 
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utskrift og benytter i stor grad dataverktøy for bearbeidelse av dokumenter.Vi benytter elektroni-
sk fakturautsending og mottak.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
Vi jobber aktivt med markedsføring av miljøfyrtårn og klimapartner i tillegg til BREEAM og BREE-
AM Communities. Arbeidet foregår internt med nyheter, eksternt i lokalmiljøer med forretnings-
forbindelser og kunder og offentlig med fagsamlinger, deltakelse i ulike organisasjoner samt 
informasjonsmøter.

BESTE PRAKSIS
Vi har gjennomført et nettverksprosjekt innenfor fiskerinæring der det ble logget ulike parame-
tere blant annet forbruk, last og fart for å optimalisere driften for hvert enkelt fartøy. Dette bidro til 
redusert fossilt forbruk, reduksjon av NOX og forbedret driftsøkonomi og driftsmargin.
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FRAMTIDEN I VÅRE 
HENDER NORD

Transport

Gjennomført

Energi

Gjennomført

Innkjøp

Gjennomført

Avfall

Gjennomført

Miljøsertifisering

Gjennomført

CO2EUTSLIPP (TONN)

2016
 0+0+0+0+0+0=

2017
 0+0+0+0+0+0=

2018
 0+0+0+0+0+0=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 0,19 0,16 0,13

Varekjøp 0,55 1,37 0,92

Bygg – 0,23 0,23

Transport og reise 1,65 3,54 3,40

Tjenestekjøp 0,44 0,03 0,03

Direkteutslipp 0,09 0,29 0

Sum 2,94 5,65 4,73
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OM VIRKSOMHETEN
Framtiden i våre hender Nord ble opprettet som et prosjektkontor i Nord-Norge for moderorgan-
isasjonen Framtiden i våre hender. Virksomheten skal i hovedsak skaffe til veie midler fra lokale 
kilder og gjøre tiltak i lokalsamfunnene som bidrar til det overordnede målet til Framtiden i våre 
hender. Vi jobber for å realisere konkrete miljøtiltak enten i virksomheter og i private hushold-
ninger. Dette gjør vi på en positiv og konstruktiv måte.

Omsetning (i mill kr): 1,8
Antall årsverk: 3

VISJON OG AMBISJON
FIVH Nord ser på grønne løsninger som en mulighet til å gi økt livskvalitet og solidaritet. Vi 
bidrar til at den nord-norske landsdelen er ledende innen grønn utvikling. Framtiden i våre hen-
der arbeider overordna for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk og en rettferdig fordeling av 
jordas ressurser.

KLIMAMÅL TRANSPORT OG ENERGI
Vi skal være klimanøytrale. Vi skal kun bruke fornybar energi i bygg og all transporten skal 
foregå elektrisk.

GRØNNE INNKJØP
Vi handler brukt eller miljømerkede produkter. Alle innkjøp skal være etiske.
Avfall og avfallshåndtering: Vi skal ha tilnærmet 100 prosent kildesortering. Vi jobber mot zero 
waste og er veldig opptatt av avfallsforebygging. Vi jobber aktivt med økologisk økonomi og 
sirkulær økonomi.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
Vi er aktive på sosiale medier og i media generelt.

BESTE PRAKSIS
Vi har utlån av el-sykler og det har vært en kjempesuksess. Mange av de som har lånt, har 
kjøpte egne sykler og blitt aktive syklister og mange av disse hadde ikke syklet på flere år.
En annen fin ting, er at vi har montert Tromsøs første solceller på et bolighus. Dette har resultert 
i stor oppmerksomhet og vist noe av potensialet for en framtidig energikilde og næring i Nord-
Norge.
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HARSTAD KOMMUNE

Transport

Gjennomført

Energi

Gjennomført

Innkjøp

Gjennomført

Avfall

Gjennomført

Miljøsertifisering

Under gjennomføring

CO2EUTSLIPP (TONN)

2016
 0+0+0+0+0+0

2017
 0+0+0+0+0+0

2018
 20+20+46+24+37+11=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 2027,08

Varekjøp 2024,76

Bygg 4605,36

Transport og reise 2406,57

Tjenestekjøp 3676,49

Direkteutslipp 1072,41

Sum 15812,69
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OM VIRKSOMHETEN
Harstad kommune har ca 25.000 innbyggere og er regionsenter og handelssenter i Sør-Troms. 
Kommunen er oljesenter i Nord-Norge og har et variert næringsliv. Harstad har et rikt og variert 
kulturliv og er vertskommune for Festspillene i Nord- Norge. Kommunens viktigste oppgaver er å 
være tjenesteprodusent for befolkningen og legge til rette for utvikling av Harstad.

Omsetning (i mill kr): Netto driftsresultat i 2018 var 84,4 millioner kroner
Antall årsverk: 1803,5

VISJON OG AMBISJON
Vår overordnede målsetting og visjon er at Harstad kommune skal ha en bærekraftig utvikling i 
tråd med nasjonale og internasjonale klimamål og være et verktøy for kommuneplanens mål om 
å bli Miljøbyen Harstad. Kommunen har som mål å redusere klimagassutslipp med 40% innen 
2030 (sammenlignet med 1990-nivå). 
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KLIMAMÅL TRANSPORT OG ENERGI
Kommunen har vedtatt følgende klimamål innen energi/transport (fra miljø, klima og energiplanen): 

• Beredskaps- og arealplanlegging i Harstad kommune tar hensyn til lokale klimautfordringer. 
• Areal- og transportplanlegging tilrettelegger for en klimavennlig by- og tettstedsutvikling. 
• Direkte klimagassutslipp i Harstad reduseres med 40 % tilsvarende 1990-nivå, innen 2030. 
• Senke energibruk, og dermed energikostnader, i kommunale bygg. 
• Fokus på fornybar energi og reduksjon av energiforbruk ved revisjon av kommuneplanens arealdel. 
• Harstad kommune må bli pådriver for utvikling og anvendelse av fornybar energi, lavenergi-

løsninger, passivhus og energifleksible løsninger. 
• Miljø og klima vektlegges ved anskaffelse av kommunale biler. 
• Øke andelen el- og lavutslippsbiler i kommunal bilpark. 

GRØNNE INNKJØP
Kommunen har oppdatert sitt anskaffelsesreglement i forbindelse med vårt miljøfyrtårnarbeid og 
med bakgrunn i nytt lovverk. Miljø skal vektlegges i alle anskaffelser. Kommunen stiller også mer 
spesifikke utslippskrav ved innkjøp av tjenestebiler.

AVFALL OG AVFALLSHÅNDTERING
I forbindelse med miljøfyrtårnarbeidet innføres det en ny sorteringsordning på rådhuset, og etter 
hvert også i resterende kommunale bygg. Det skal sorteres i minst 5 fraksjoner. Kommunen har 
som målsetning å øke sorteringsgraden fra 15% til 50% i 2019.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
Harstad kommune bruker egne hjemmesider, intranettsider og Facebook til å informere innbyg-
gere, næringsliv, egne ansatte og andre interesserte om kommunens miljø- og klimaarbeid.

BESTE PRAKSIS
Kommunen har vært tidlig ute med utfasing av fyringsolje i kommunens bygningsmasse. Det ble 
bygget fjernvarmeanlegg i byen i 2012, og alle større bygg innen konsesjonsområdet har tilkny-
tningsplikt. Alle kommunale bygg i konsesjonsområdet (i tillegg til sykehuset og mange private 
næringsbygg) er tilkoblet fjernvarmeanlegget.  
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ISHAVSKRAFT AS

Transport

Gjennomført

Energi

Gjennomført

Innkjøp

Gjennomført

Avfall

Gjennomført

Miljøsertifisering

Gjennomført

CO2EUTSLIPP (TONN)

2016
 0+0+0+1+0+0=

2017
 0+0+0+0+0+0

2018
 0+0+0+1+0+0=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 4,41 5,02

Varekjøp 0,04 22,09

Bygg – –

Transport og reise 65,25 119,73

Tjenestekjøp 0,88 0,74

Direkteutslipp 2,93 13,99

Sum 73,51 161,59
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OM VIRKSOMHETEN
ISHAVSKRAFT AS selger fornybar energi i det norske sluttbrukermarkedet. Selskapet er Nord-
Norges største kraftomsetningsselskap, en betydelig aktør i nasjonal sammenheng og en av Norges 
største forvaltere av konsesjonskraft. Ishavskraft sin ambisjon er å være en aktiv samarbeids-
partner i spørsmål om miljø og energiøkonomisering. Selskapet er den eneste kraftleverandøren 
i Nord-Norge som er sertifisert etter internasjonale standarder for kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 
14001) og arbeidsmiljø (OHSAS 18001). Selskapet er også sertifisert Miljøfyrtårn. Ishavskraft AS 
har kontorer i Alta og Tromsø, og selskapet er et heleid datterselskap av Troms Kraft Strøm AS.

Omsetning (i mill kr): 2 267,697
Antall årsverk: 58

VISJON OG AMBISJON
Ishavskraft er et miljøengasjert selskap som hele tiden søker bærekraftige og fremtidsrettede 
løsninger for selskapets kunder og samfunnet vi er en del av. Vi er ISO- sertifisert for miljø 
(14001), sertifisert miljøfyrtårn, og selger fornybar energi- til det beste for kunden og miljøet. 

KLIMAMÅL TRANSPORT OG ENERGI
Vår bilpark består utelukkende av elbiler. Videre mål for reisevirksomheten i bedriften er at vårt 
karbonavtrykk hele tiden skal forbedres fra året før. Vi tar bevisste valg i forhold til reiser i virk-
somheten og gjennomfører flest mulig interne- og kundemøter via Skype og videomøter. Innen 
energieffektivisering tilbyr vi tjenester innen energieffektivisering inklusiv EOS system til våre 
kunder. Vi bidrar i ENØK prosjekter og hjelper kundene med å effektivisere energibruken, kutte 
kostander og redusere sitt klimaavtrykk. 

GRØNNE INNKJØP
Sertifiseringene ISO og Miljøfyrtårn setter krav til innkjøp og vi har utarbeidet overordnet innkjøp-
spolicy for vår virksomhet som setter krav at innkjøp skal være etiske forsvarlige, «grønne» og 
behovsprøvd. I tillegg stiller vi krav til at leverandører skal være miljøsertifiserte eller føre mil-
jømerkede produkter.  
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AVFALL OG AVFALLSHÅNDTERING
Avfall sorteres på lik linje med husholdningssortering, papp, kartong, plast, mat og restavfall veies, 
logges og sorteres. Mål for avfallssortering er å minske restavfallet til 15% av total avfallsmengde.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
Ishavskraft har et grønt fokus i kommunikasjonen med ansatte og kunder, og ønsker å være en 
drivkraft for «det grønne skiftet». For eksempel deler vi vi miljø- og strømsparingstips med våre 
kunder via våre nettsider, SoMe- profiler samt i nyhetsbrev. I samarbeid med Sommarøy Arctic 
hotell og NHO Reiseliv lagde vi promosjonsfilm med fokus på bærekraftige miljøvalg og vi tilbyr 
det fornybare produktet Ishavskraft Reiseliv. Vi produserer filmsnutter for promotering av forny-
bar energi fra for eksempel Fakken vindpark på Vannøya i Troms. Våre kommunikasjonskanaler 
er SoMe, nyhetsbrev og nyhetssaker via media.

BESTE PRAKSIS
Ishavskraft deler årlig ut «Ishavskrafts Miljøpris» på LINK konferansen i Alta, som går til sel-
skaper som viser engasjement rundt miljø og miljøvennlige løsninger. Vi tilbyr kun Fornybar 
Energi til våre privatkunder. Dette er ikke noe kunder kan velge bort, men er inkludert i våre 
leveranser. Innen energieffektivisering har vi sammen med bl.a. store hotellkjeder og mange 
kommuner bidratt til mer effektivt energiforbruk, reduserte kostander og betydelig reduserte 
klimautslipp som følge av redusert strømforbruk. Energi og utslippsreduksjoner på minimum 
10% er vanlig for ordinære bygg. Ishavskraft var svært tidlig ute med å promotere elbiler og var 
initiativtakeren til oppbygging av den første større infrastrukturen av hurtigladere for elbiler på 
det sentrale Østlandet «Ishavsvegen». I samarbeid med BMW lagde og promoterte vi det forny-
bare strømproduktet «BMW Green Energy» til nye eiere av BMW elbiler. Ishavskraft er engasjert 
i den store elektrifiseringen av samfunnet. Vi tilbyr og utvikler smarte løsninger for privatkunder, 
bedrifts- og det offentlige markedet. Plusskunde løsninger for kunder med f.eks. solcelleanlegg, 
batterier og elbiler og vi deltar i utviklingen av det nye «Fleksibilitetsmarkedet» for avlastning av 
strømnettet.
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JEKTA

Transport

Ikke gjennomført

Energi

Ikke gjennomført

Innkjøp

Gjennomført

Avfall

Gjennomført

Miljøsertifisering

Under gjennomføring

CO2EUTSLIPP (TONN)

2016

2017
 0+0+0+0+0+0

2018
 6+0+0+0+2+0=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 612,10

Varekjøp –

Bygg –

Transport og reise –

Tjenestekjøp 224,46

Direkteutslipp 0,05

Sum 836,63
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OM VIRKSOMHETEN
Jekta Storsenter er Nord Norges største kjøpesenter, og det 12. største i Norge. Senteret er 
65000 kvm, har 130 leietakere med ca 1200 ansatte. Senteret er lokalisert på Langnes, 5 min. 
fra Tromsø Sentrum og Langnes lufthavn. Jekta Storsenter er eid av Coop Nord.

Omsetning (i mill kr): 2000
Antall årsverk: 1200

VISJON OG AMBISJON
Vi ønsker å velge miljøvennlige løsninger enten det dreier seg om oppvarming, avfallshåndter-
ing, transport eller kommunikasjon. Vi skal søke kunnskap slik at vi kan tilrettelegge for gode 
løsninger for våre leietakere. 

GRØNNE INNKJØP
Ved innkjøp av varer og tjenester skal Jekta Storsenter velge miljøsertifiserte bedrifter såfremt 
dette er mulig. Vi skal også der vi har anledning benytte oss av digitale flater istedenfor print. Vi 
skal alltid bestrebe å bruke miljøvennlige løsninger.

AVFALL OG AVFALLSHÅNDTERING
Senterledelsen tilrettelegger avfallshåndtering slik at det er mulig å sortere alle ønskede fraks-
joner. Det opplyses om sortering på internweb, i ukeskriv, samt på fellesmøter. Avfallshåndterin-
gen blir fulgt opp av vaktmestere og vektere. Sorteringsgraden i 2018 var på ca 56%. Målet for 
2019 er 60%. Det er viktig for oss at avfallet som vi leverer blir tatt hånd om på en god måte og 
derfor samarbeider vi med Retura, som har samarbeid med det lokale avfallsselskapet Remiks.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
Internt kommuniserer vi via ukentlige senterskriv, internweb, facebook, samt fellesmøter.

BESTE PRAKSIS
Jekta Storsenter har etablert et uteareal med rikelig beplantning av klimasoneriktige planter. 
Varianter av plantene er viltvoksende i nordnorsk natur. Det gjør at etableringen av plantene har 
vært god. Planen til landskapsarkitektene er fulgt og kler dermed bygget godt. Uteanlegget er en 
viktig faktor av grønt miljø rundt Jekta, og et viktig bidrag i nærmiljøet.
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JM HANSEN 
INSTALLASJON AS

Transport

Gjennomført

Energi

Gjennomført

Innkjøp

Gjennomført

Avfall

Gjennomført

Miljøsertifisering

Gjennomført

CO2EUTSLIPP (TONN)

2016
 0+35+1+2+0+2=

2017
 0+42+1+3+6+3=

2018
 0+41+1+3+0+2=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 6,70 7,88 6,18

Varekjøp 3492,56 4187,99 4065,55

Bygg 128,52 130,94 106,84

Transport og reise 192,10 284,47 259,18

Tjenestekjøp 16,42 581,69 25,08

Direkteutslipp 204,20 306,04 238,58

Sum 4040,53 5499,03 4701,44
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OM VIRKSOMHETEN
Elektroinstallasjon innen bygg, anlegg og maritim virksomhet og vi har stor satsing på intelligen-
te bygg som krever høy kompetanse hos ansatte. Utvikling av nye løsninger innen havbruk og 
har høy fokus på tjenestebaserte løsninger inne alle våre satsingsområder.

Omsetning (i mill kr): 266
Antall årsverk: 164

VISJON OG AMBISJON
Ønsker å være med å bidra i det «grønne skifte» både internt og eksternt ved bruk av smarte 
løsninger.

KLIMAMÅL TRANSPORT OG ENERGI
Ingen biler er over 3 år. Siste år er halve bilparken skiftet ut. Mål for forbruk 0,8 l/mil. Overgang 
til el biler når batterikapasitet er god nok for vårt behov. Vårt hovedkontor i Tromsø og våre to 
avdelingskontor har moderne lokaler med høyt fokus på energiforbruk. Moderne teknologi som 
varmepumpe, bevegelse på lys, temperaturstyring og luftkvalitetsregulering i møterom, tempera-
tur etter behov i kontorer og SD anlegg som gir full kontroll på vedlikeholdsstatus. Våre møtelo-
kaler er utstyrt med videokonferanseutstyr som er flittig i bruk både internt og eksternt

GRØNNE INNKJØP
JM Hansen er medlem i Elnett som er landsomfattende og inneholder 20 elektroentreprenører 
med lokasjon på 75 steder. Vi har gjennom Elnett, leverandøravtaler som setter store krav til 
våre leverandører på produkt/klima/logistikk/miljøsertifisering.

AVFALL OG AVFALLSHÅNDTERING
Gjennom vårt medlemskap i Miljøfyrtårn sertifiseres vi hvert år og rapporterer inn forbruk av 
avfall som kildesorteres. Ut fra dette setter vi oss hvert år nye mål for forbedring, redusering av 
avfall og også mål for sorteringsgrad. Sorteringsgrad i 2018 var 54%. Vårt mål for 2019 er 60%

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
Bedriften har etablert Workplace som er et bedriftsnettsted lik facebook, bare internt i bedriften. 
Her foregår mye kommunikasjon mellom ansatte og også informasjon fra alle deler i bedriften. 
Klima arbeidet er en del av dette. Ellers så ligger våre miljømål for ISO 9001 sertifisering i Sim ployer 
sammen med vår personalhåndbok. Dette er tilgjengelig for alle ansatte både fra PC og mobil.

BESTE PRAKSIS
Vi har sett det som viktig å ha et øye på energiforbruk i våre lokaler. Dette har ført til at vi har 
oppdaget feil på blant annet varmepumpe, som gir store utslag på forbruk. Ha tilgang på riktig 
informasjon slik at riktige tiltak kan iverksettes så fort som mulig. SD anlegg kan være et verktøy 
som gir denne type informasjon og her har vi fått dette.
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KÅFJORD KOMMUNE

Transport

Gjennomført

Energi

Gjennomført

Innkjøp

Gjennomført

Avfall

Gjennomført

Miljøsertifisering

Under gjennomføring

CO2EUTSLIPP (TONN)

2016
 1+6+4+4+6+0=

2017
 1+6+13+4+5+0=

2018
 0+4+43+5+4+0=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 103,08 93,14 0,97

Varekjøp 648,07 583,02 407,86

Bygg 426,35 1279,71 4255,91

Transport og reise 426,79 425,78 482,64

Tjenestekjøp 623,95 512,47 405,11

Direkteutslipp – – –

Sum 2228,27 2894,14 5552,51
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OM VIRKSOMHETEN
Offentlig forvaltning av felles goder og tilrettelegging for lokal samfunnsutvikling.

Omsetning (i mill kr): 248,6
Antall årsverk: 210

VISJON OG AMBISJON
Ambisjon er stadig å bli bedre, og med mindre klimautslipp.

KLIMAMÅL TRANSPORT OG ENERGI
• Bruke mer lyd/bilde i møtevirksomhet og lignende.
• Reise mindre og bruke mer offentlige transportmidler. 
• Effektivisere bygg for mindre behov for oppvarming. 
• Kjøpe inn flere el-biler/transportmidler.
• Strømuttak/lading for el-kjøretøy.

GRØNNE INNKJØP
• El-avtale for miljøvennlig strøm.
• Innkjøp av kortreist mat.
• Anbud og øvrige innkjøp.
• Ikke uttømmende. 

AVFALL OG AVFALLSHÅNDTERING
• Leveranse av avfall til interkommunalt avfallsanlegg i Nordreisa, Avfallsservice AS.  
• Lokal Miljøstasjon i Birtavarre.
• Årlig ryddeaksjon i strandsonen og andre aktuelle områder.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
Generell holdningsskapende arbeid. Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling, har fokus på klima-
arbeid og har målsetting på stadig forbedring av klimafotavtrykket.

BESTE PRAKSIS
Kåfjord kommune, har skiftet ut til led-gatelys i hele kommunen. Det er bygd et nytt helsetun 
som skal være mer energivennlig og bedre miljømessig å drifte. Samtlige bygg gjennomgås med 
mål om mer miljøvennlig energibruk, bare på rådhuset er det store økonomiske besparelser på 
strømforbruk etter målrettet styring av oppvarming og belysning.
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REMIKS

Transport

Gjennomført

Energi

Gjennomført

Innkjøp

Ikke gjennomført

Avfall

Gjennomført

Miljøsertifisering

Gjennomført

CO2EUTSLIPP (TONN)

2016
 1+40+0+0+0+7=

2017
 3+35+0+0+0+0=

2018
 11+16+2+1+1+8=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 51,26 293,81 1128,59

Varekjøp 4027,96 3542,32 1646,24

Bygg – – 239,33

Transport og reise – – 112,93

Tjenestekjøp – – 147,69

Direkteutslipp 679,15 0 823,91

Sum 4758,38 3836,14 4098,71
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OM VIRKSOMHETEN
Remiks Miljøpark AS er et aksjeselskap som eies i sin helhet av Tromsø kommune og Karlsøy 
kommune. Særoppgaven for Remiks er å utføre de lovpålagte tjenester overfor husstandene i 
kommunene, og samtidig kunne tilby kommersielle løsninger til befolkning og næringsliv. Selska-
pet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet 
til avfall og miljø. Konsernet Remiks Miljøpark AS har tre datterselskaper: Remiks Husholdning 
AS, Remiks Næring AS og Remiks Produksjon AS.

Omsetning (i mill kr): 239,114
Antall årsverk: 101

VISJON OG AMBISJON
Vår visjon er at vi skal være ledende på avfall i nord. Vi skal jobbe aktivt for at våre handlinger 
og aktiviteter har lavest mulig påvirkning på klima og miljø.

KLIMAMÅL TRANSPORT OG ENERGI
For 2019 har ledelsen i Remiks spesielt satt fokus på følgende miljømål:

• Materialgjenvinningsgraden på avfall fra husholdning skal kontinuerlig forbedres.
• Materialgjenvinningsgraden på avfall fra næring skal være større enn 40% innen utgangen av 

2019.
• Materialgjenvinningsgraden på avfall fra produksjon skal være 50% innen utgangen av 2019.
• Drivstofforbruket på Remiks Husholdning skal reduseres med 2,5% pr tonn innsamlet avfall.
• Energiforbruket til Remiks Produksjon skal ned med 2,5% pr tonn behandlet avfall innen 2019.

GRØNNE INNKJØP
Vi skal vurdere å implementere en plan for grønnere innkjøp. Miljøpåvirkning er imidlertid allere-
de en faktor når vi vurderer avtaler med nye leverandører eller innkjøp av nye produkter.

AVFALL OG AVFALLSHÅNDTERING
Remiks er et renovasjonsselskap og plikter å følge lover og retningslinjer som gjelder innen 
avfallshåndtering i Tromsø kommune. Remiks har en utvidet grad av sortering av avfallet, og det 
er reduksjon av avfall som er utgangspunktet vårt. Vi sorterer avfall i henhold til det optiske sys-
temet i Tromsø kommune (mat, papir, lettkartong, plast og rest). I tillegg sorterer vi ut alle andre 
avfallstyper som vi har ordninger for (glass, metall, papp, EE-avfall, farlig avfall, trevirke m.m.).

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
Remiks er et renovasjonsselskap og har som et av flere formål å være et kunnskaps- og inno-
vasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Sirkulær økonomi 
og det å se avfall som ressurser, råstoff og verdier som er viktig å ta vare på, gjennomsyrer mer 
og mer vår virksomhet. Remiks driver utstrakt bruk av holdningsskapende arbeid, ved besøk og 
foredrag på vårt anlegg. Vi kaller det besøk for «barn i alle aldre», fra barnehage til pensjonis-
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ter, besøk fra inn og utland. Eksterne besøk gjør vi som deltakelse på arrangement og messer, 
besøke skoler og lignende. Remiks blir også hyppig kontaktet i forhold til spørsmål rundt avfall 
og miljø, deriblant deltakelse i forskjellige prosjekter. Remiks driver en aktiv Facebookside, 
sender ut eget tidsskrift/infoblad og vi har egen hjemmeside. Vi har egne kampanjer og åpen 
dag, kalt Remiksdagen. Ansatte blir etter hvert å betrakte som miljøarbeidere, dvs at de bidrar til 
å spre det gode budskap. Vi har egne el-sykler og oppfordrer til kjøp av el-bil, ved at vi har egne 
ladestasjoner på vårt anlegg.

BESTE PRAKSIS
Innføring av optisk sortering og innhenting av avfall med automatiske sidelastere. Dette har 
medført en stor reduksjon i behovet for biler til innsamling av avfall. Tidligere har vi måtte kjøre 
en bil per avfallsdunk som hentes, men dette gikk vi bort ved innføring av sidelasteren som gjør 
at vi kan hente alt avfallet til en husholdning på én tømming.
- Gjennom samarbeidet med Kvitebjørn Varme har vi redusert utslipp fra transport av avfall til 
forbrenning. I dag går avfallet som tidligere ble transportert til utlandet for forbrenning på et 
transportbånd direkte fra vår produksjonshall til forbrenning hos Kvitebjørn Varme.
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SPAREBANKEN 
NORDNORGE

Transport

Ikke gjennomført

Energi

Ikke gjennomført

Innkjøp

Ikke gjennomført

Avfall

Ikke gjennomført

Miljøsertifisering

Ikke gjennomført

CO2EUTSLIPP (TONN)

2016
 2+0+0+12+0+1=

2017
 1+0+0+15+0+1=

2018
 4+0+0+12+0+1=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 160,21 145,62 440,61

Varekjøp – – –

Bygg – – –

Transport og reise 1184,53 1483,21 1173,74

Tjenestekjøp 44,10 19,82 12,93

Direkteutslipp 102,38 106,90 91,15

Sum 1491,24 1755,57 1718,45
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OM VIRKSOMHETEN
SpareBank 1 Nord-Norge er Nord-Norges største finanskonsern og tilbyr et komplett utvalg av 
finansielle tjenester, samt eiendomsmegling og regnskapstjenester til folk og næringsliv i lands-
delen. Konsernet er tilstede med 38 kontorer i 36 kommuner i Nord-Norge, inkludert Svalbard 
og har en aktiv rolle i utviklingen av landsdelen gjennom finansiering, et totaltilbud av finansielle 
tjenester og samfunnsengasjement. Det nordnorske samfunnet er den største eieren, 53,6% - 
og får derfor store summer i utbytte av bankens resultater, som kommer landsdelen til gode.

Omsetning (i mill kr): 2372
Antall årsverk: 560 i bankvirksomheten, inkludert datterselskapene er det 841.

VISJON OG AMBISJON
I 2018 ble det satt i gang et prosjekt på bærekraft, kalt «Grønn nr 1». Prosjektets formål er å 
etablere tydelige ambisjoner, mål og tiltak slik at bærekraft integreres i all virksomhet i konser-
net. SpareBank 1 Nord-Norge har signert Global Compact, og rapporterer nå på bærekraft etter 
GRI-standarden. Gjennom samarbeidet med den Nordiske Investeringsbanken(NIB), tilbys gun-
stig finansiering til grønne prosjekter. Arbeidet med å integrere bærekraft i strategi og daglig drift 
pågår for fullt.



SPIDER

Transport

Gjennomført

Energi

Gjennomført

Innkjøp

Ikke gjennomført

Avfall

Gjennomført

Miljøsertifisering

Gjennomført

CO2EUTSLIPP (TONN)

2016
 0+0+0+0+0+0=

2017
 0+0+0+0+0+0=

2018
 0+0+0+0+0+0=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 3,03 2,82 0,96

Varekjøp 4,77 8,42 12,50

Bygg 6,18 17,45 19,65

Transport og reise 21,80 19,44 25,80

Tjenestekjøp 0,80 0,71 4,48

Direkteutslipp 54,92 46,32 43,90

Sum 91,53 95,18 107,30
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OM VIRKSOMHETEN
Innovativ, vi ser hele tiden etter nye løsninger.

Omsetning (i mill kr): 41
Antall årsverk: 40

VISJON OG AMBISJON
100% sorteringsgrad.

KLIMAMÅL TRANSPORT OG ENERGI
I 2025 kunne ha 40 % av bilparken elektrisk. Redusere flyreiser med 40 % innen 2025.

AVFALL OG AVFALLSHÅNDTERING
Avtale med Remiks på retur av avfall. Sorteringsgrad i 2018 var på 89,13 %.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
Prøver å få de ansatte til å forstå verdien av å sortere og å kunne gjenvinne alt av avfall o.l.

BESTE PRAKSIS
Vi har en sorteringsgrad på over 89 %.
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CO2EUTSLIPP (TONN)

2016
 20+89+335+845+61+1=

2017
 18+89+329+831+64+1=

2018
 16+60+322+786+47+1=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 2045,11 1790,13 1561,36

Varekjøp 8905,19 8935,45 6003,67

Bygg 33502,02 32892,00 32218,39

Transport og reise 84476,32 83138,50 78647,41

Tjenestekjøp 6146,68 6412,23 4705,31

Direkteutslipp 59,80 60,01 53,98

Sum 135135,16 133228,34 123190,16

TROMS FYLKESKOMMUNE

Transport

Ikke gjennomført

Energi

Ikke gjennomført

Innkjøp

Ikke gjennomført

Avfall

Ikke gjennomført

Miljøsertifisering

Under gjennomføring
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OM VIRKSOMHETEN
Fylkeskommunen arbeider for at hele regionen vil være et attraktivt og godt sted å bo, arbeide og 
leve i, og at det også vil være et trivelig og spennende reisemål. Økt verdiskaping og bærekraftig 
utvikling er nøkkelord i denne sammenheng. I tråd med Troms fylkeskommunes regional  strategi 
for klima og energi i Troms 2015–2025, er Klimapartnere Troms etablert og driftet av Troms 
fylkeskommune.

Omsetning (i mill kr): 2 897,1
Antall årsverk: 2000

VISJON OG AMBISJON
Følge de nasjonale målsetningene, dvs redusere klimagassutslipp med 40 % innen 2030. Og vi 
skal feie for egen dør.

KLIMAMÅL TRANSPORT OG ENERGI
• Tromsø som testby for nye, fornybare drivstoff for kollektivtransport.
• Gradvis innføring av elektriske ferger og busser. 

GRØNNE INNKJØP
Veileder for grønnere innkjøp er utarbeidet slik at alle ansatte kan gjøre miljøvennlige valg. I 
forbindelse med miljøsertifisering skal innkjøpsplaner revideres og tilpasses slik at klimagass-
utslipp reduseres i tråd med nasjonale krav.

AVFALL OG AVFALLSHÅNDTERING
Kantinen på fylkeshuset er med i prosjektet Kutt matsvinn som har resultert i betydelig reduksjon 
av matavfall samt bedre utnyttelse av råvarer og bruk av matrester.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
Troms fylkeskommune er underveis med miljøsertifisering og kommunikasjon av arbeidet som 
gjøres på fylkeshuset og i alle enheter, vil bli synlig på fylkeskommunens intranett og nettsider.
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CO2EUTSLIPP (TONN)

2016
 30+110+332+96+166+0=

2017
 29+130+452+88+168+0=

2018
 21+116+365+95+178+20=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 2966,50 2940,16 2146,43

Varekjøp 10990,59 13002,54 11629,97

Bygg 33208,51 45216,24 36511,25

Transport og reise 9562,23 8827,91 9524,86

Tjenestekjøp 16572,22 16802,53 17844,08

Direkteutslipp – – 2017,12

Sum 73300,08 86789,41 79673,74

TROMSØ KOMMUNE

Transport

Gjennomført

Energi

Gjennomført

Innkjøp

Gjennomført

Avfall

Ikke gjennomført

Miljøsertifisering

Under gjennomføring
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OM VIRKSOMHETEN
Nord-Norges største kommune har et bredt spekter av tjenestetilbud til kommunens innbyggere. 
Vi er en stor kommune i areal med ca 2500 km2, 1440 km kystlinje og 76.000 innbyggere.  Vi 
har et overordnet mål om å kutte 85% av klimagassutslippene innen 2030.

Omsetning (i mill kr): 4278
Antall årsverk: 7000

VISJON OG AMBISJON
I Tromsø kommunes Klima-, miljø- og energiplan 2018-2025, er det satt et ambisiøst mål om 85 % 
kutt i klimagassutslippene innen 2030. Oppfylling av klimamålene i planen vil gjøre Tromsø til en 
bedre by å bo i, med renere luft, bedre kollektivtrafikk, bedre forhold for syklende og gående og flere 
grønne, bilfrie byrom. Tromsø kommune ønsker å gå foran i reduksjon av klimagass utslippene i 
alt vi gjør, både som kommunal myndighet, tjenesteyter, tilrettelegger, innkjøper og eier.

KLIMAMÅL TRANSPORT OG ENERGI
Tromsø kommune har en rekke klimamål for transport- og energisektoren, beskrevet i Klima-, 
miljø- og energiplan 2018-2025. Vi skal fortsette arbeidet med konkrete energieffektiviseringstilt-
ak, som blant annet nye EPC-prosjekter. Vi skal bidra til økt bruk av solceller, både gjennom å 
synliggjøre mulige lokale løsninger og gjennom bevisstgjøring. Tromsø kommune har gjennom 
klimasatsordningen til Miljødirektoratet fått tilskudd til et prosjekt som skal kartlegge mulighetene 
for fossilfrie bygg- og anleggsplasser i Tromsø. Prosjektet skal kommunen og bransjen kan få 
til sammen. Tromsø kommune er i gang med å utarbeide en ladestrategi som skal legge til rette 
for elektrifisering av biltrafikken. Tromsø kommune jobber med Tromsø havn for å få etablert 
landstrøm ved byens kaier. Tromsø kommune er med i Tenk Tromsø-prosjektet, som er et sa-
marbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen, for at 
byen skal vokse, samtidig som folk kommer raskere og mer miljøvennlig frem langs nye gang-, 
sykkel- og bilveier. Tromsø kommune skal ha fokus på å bedre de digitale møterommene, for å 
minimere antall møter som krever reisevirksomhet. 

GRØNNE INNKJØP
Tromsø kommune har en miljøinnkjøpsveileder som blant annet sier at miljøkriterier skal stilles 
i alle våre innkjøp og vi skal velge miljøsertifiserte leverandører framfor leverandører som ikke 
kan dokumentere miljøvennlig drift, - og/eller som kun fører et begrenset utvalg miljøvennlige 
produkter. Anskaffelsesstrategien vår skal revideres av Seksjon for anskaffelser, miljøvennlige 
og grønne anskaffelser vil da bli tema. 

AVFALL OG AVFALLSHÅNDTERING
Tromsø kommune er i gang med å innføre kildesortering ved alle kommunens enheter og har 
startet med barnehager og skoler.  Vedtatt i Klima, miljø og energiplanen at alle kommunale 
enheter skal innføre optisk kildesortering i løpet av 2019. 
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KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
En del av arbeidet med Klima-, miljø- og energiplanen inneholdt dialogmøter med relevante 
kommunale enheter og foretak. Møtene var delt inn i tema der enhetene og foretakene bidro 
med kunnskap og konkrete tiltak til planen. Dialogmøtene førte til god forankring og er i ettertid 
fulgt opp med besøk fra Enhet for klima, miljø og landbruk på de forskjellige enhetene. I oppføl-
gingsmøtene presenterer Enhet for klima, miljø og landbruk tiltakene som hver enkelt enhet har 
ansvaret for, og hvordan det skal rapporteres på. 

BESTE PRAKSIS
Tromsø kommune har vedtatt en svært ambisiøs klima, miljø og energiplan 2018-2025 som er 
utarbeidet med ekstern hjelp fra Sweco. Denne ble vedtatt med 122 konkrete tiltak som nå skal 
implementeres og finansieres. Planen legger føringer for alle seksjoner og enheter i kommunen 
og skal rulleres årlig for å sikre at den er oppdatert i henhold til teknologi og samfunnsutviklin-
gen. Planen beskriver også kommunens rolle som eier av strategiske selskaper som Troms 
Kraft og Tromsø havn. Det legges opp til en mer aktiv rolle som eier som sikrer elektrifisering og 
utslippskutt i maritim sektor. 
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UIT NORGES ARKTISKE 
UNIVERSITET

Transport

Gjennomført

Energi

Gjennomført

Innkjøp

Gjennomført

Avfall

Gjennomført

Miljøsertifisering

Ikke gjennomført

CO2EUTSLIPP (TONN)

2016
 39+64+90+72+8+11=

2017
 42+64+92+70+8+11=

2018
 50+64+109+61+9+11=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 3924,85 4236,49 4953,80

Varekjøp 6434,69 6394,41 6388,10

Bygg 9036,11 9201,58 10860,99

Transport og reise 7238,34 6980,65 6106,86

Tjenestekjøp 801,61 837,41 861,86

Direkteutslipp 1141,81 1127,87 1108,94

Sum 28577,43 28778,44 30280,57
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OM VIRKSOMHETEN
UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert ut-
vikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte det at vi ligger sentralt i nordområda, 
vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte de framtidige utfordringene.

Omsetning (i mill kr): 3991
Antall årsverk: 3511 ansatte, 16747 studenter

VISJON OG AMBISJON
UiT bruker FNs bærekraftsmål som grunnlag for prioriteringer. UiT skal i alle deler av virksom-
heten arbeide for en bærekraftig utvikling

KLIMAMÅL TRANSPORT OG ENERGI
• Fossilfri energi: Til oppvarming brukes fjernvarme primært og elkjeler til backup. Videre brukes 

elektrisitet til kjøling og noe til oppvarming. Oljekjeler er faset ut. Vi har mål om å bruke minst 
mulig energi og redusere energibruken. Status for strømforbruk på egne bygg er målsettingen 
om et gjennomsnittsforbruk på maksimalt 258 Kwh/m2 /år oppnådd. Strømforbruket er redusert 
også i løpet av 2018 og ligger nå litt under 240 Kwh/m2 /år. Led-belysning innføres forløpende 
både innendørs og utendørs. Det samme gjelder innvendig lysregulering for å få bedre punktbe-
lysing eller at lysene er delvis slukket hvis det ikke er personer til stede.

• Fossilfri transport: Ved utskifting av bil velges elbil.
• Fossilfri parkering: Det er satt opp et slikt antall ladestasjoner at det til enhver tid er ledig plass 

for lading. Det er etablert et stort antall sykkelparkeringsplasser ute og inne, samt satt ut repa-
rasjonsutstyr. Med flere bygg på campus er antall parkeringsplasser for fossilbiler redusert.

GRØNNE INNKJØP
Hovedmålet for miljøledelse ved UiT er at institusjonen kontinuerlig skal arbeide for at driften 
endres i mer miljøvennlig retning slik at belastningen på det ytre miljø blir minst mulig. Miljøbev-
issthet skal prege alle deler av virksomheten, og ledere, ansatte og studenter skal ha en bevisst 
holdning til betydningen av egen innsats for å redusere belastningen på det ytre miljøet.
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AVFALL OG AVFALLSHÅNDTERING
Redusere avfallsmengden generelt og øke sorteringsgraden og andelen av miljøstasjoner på 
UiT. Status er at tiltak om rammeavtale for avfall ble inngått i 2018. Avtalen iverksettes i februar 
2019 og vil forbedre og forenkle dagens avfallshåndtering. Sorteringsgraden på avfall er forbed-
ret ved at det er satt ut dunker for ulike avfallsfraksjoner (fire stk i klynge) på strategiske plasser.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
Det er utarbeidet et utkast til strategidokument for UiT 2014–2020, der ett av satsningsområdene 
er klima, energi og miljø. UiT skal være internasjonalt ledende på kunnskap om klima, energi og 
miljø i Arktis, med vekt på effekter og løsninger relevant for arktisk natur og samfunn. UiT skal 
ihht strategidokumentet bidra til redusert energibruk og fornuftig bruk av alle ressurser i et “grønt 
perspektiv”. Når en bruker begrepet “Grønne verdier” i sammenheng med grønn politikk, grønt 
universitet, grønt perspektiv osv, betyr dette verdier som skal bidra til økt økologisk bærekraft. 
Et grønt perspektiv vil ha betydning for alle deler av virksomheten der en kan oppnå direkte eller 
indirekte effekter i retningen av økt økologisk bærekraft. UiTs kjernevirksomheter vil kunne bidra 
til slike effekter ved forskning, undervisning og formidling på blant annet disse områdene: 

• Årsaker til og effekter av klima- og miljøendringer. 
• Sammenhengene mellom klima og miljø og satsing på ren og fornybar energi. 
• Samfunnsmessige tilpasninger til og løsninger på klima- og miljøendringer. 
• Urfolks kompetanse og utfordringer relatert til klimaendringer. 
• “Grønt perspektiv” i UiTs mål for utdanning, forskning og formidling vil konkretiseres og følges 

opp gjennom strategi, årsplaner og den generelle virksomhetsstyringen ved UiT.

BESTE PRAKSIS
Belysning byttes til LED. I løpet av de 2 siste år er effektreduksjonen på 60 kW, vi er underveis 
med arbeider som gir 10 kW reduksjon og planlegger utskifting som vil gi ytterligere 45 kW effek-
treduksjon. Når disse tiltakene er fullført gir det redusert strømregning på ca. 500 000,- kroner 
hvert år.

42



UNN

Transport

Gjennomført

Energi

Gjennomført

Innkjøp

Gjennomført

Avfall

Gjennomført

Miljøsertifisering

Gjennomført

CO2EUTSLIPP (TONN)

2016
 69+423+43+116+33+30=

2017
 73+404+39+114+34+39=

2018
 74+379+38+121+42+19=

 Energibruk  Varekjøp  Bygg  Transport og reise  Tjenestekjøp  Direkteutslipp

BIDRAG 2016 2017 2018

Energibruk 6883,33 7271,24 7400,49

Varekjøp 42271,91 40366,41 37889,88

Bygg 4344,20 3904,60 3777,07

Transport og reise 11646,34 11424,26 12120,41

Tjenestekjøp 3340,26 3351,23 4203,42

Direkteutslipp 2999,20 3893,15 1857,31

Sum 71485,26 70210,92 67248,61
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OM VIRKSOMHETEN
Universitetssykehuset Nord-Norge er Nord-Norges største kunnskapsbedrift med ca. 6 500 
ansatte. Driftens kompleksitet krever tilgang på spesialisert kompetanse og utløser behov for 
leveranse av avansert teknisk utstyr, forbruk av energi, varer og tjenester. UNN erkjenner derfor 
at aktiviteten kan bidra til å forurense det ytre miljø.

Omsetning (i mill kr): 7550
Antall årsverk: 6553

VISJON OG AMBISJON
Miljøbevisste medarbeidere gir trygghet for pasienter og miljø. 

Hva vil vi?
• UNN tar samfunnsansvar ved å ha en miljøvennlig og bærekraftig drift som frigjør ressurser til 

pasientbehandlingen.
• UNN forebygger miljøskadelig utslipp og forbedrer kontinuerlig vårt miljøavtrykk.

Hvordan gjør vi det?
• UNN tar miljøvennlige valg.
• UNN har et bærekraftig forbruk ved å redusere svinn og øke gjenbruk.
• UNN ivaretar samsvarsforpliktelsene.
• UNN reduserer reiseaktiviteten ved å bruke e-helse og Skype.

KLIMAMÅL TRANSPORT OG ENERGI
• Energiforbruk i eksisterende bygningsmasse skal reduseres med 3 % årlig.
• UNN skal ha kontroll på vannforbruket ved å gjennomføre faste målinger.
• Pasientreiser skal reduseres med 3 % årlig.
• Ansattereiser skal reduseres med 3 % årlig.
• Det skal brukes miljøvennlige transportmidler når det ligger til rette for det.

GRØNNE INNKJØP
Det finnes også en innkjøpsveileder for grønnere innkjøp. Innkjøp ivaretas av sykehusinnkjøp 
som har egne vedtekter på miljø og samfunnsansvar. Det skal stilles miljøkrav i alle anskaffelser. 
UNN skal anvende miljøvennlige produkter der det er mulig. UNN skal redusere vare og mat-
svinn med 3 % årlig. 
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AVFALL OG AVFALLSHÅNDTERING
UNN har en egen avfallshåndbok som beskriver sorteringsrutinene. I avtalen med avfallsbesitter 
ligger det inne krav om regelmessige møter for å sikre en utvikling i arbeidet med kildesortering. 
Det iverksettes et matsvinnprosjekt i regi av Kjøkkenet i UNN Breivika. UNN har miljømål på økt 
sortering av avfall. Sorteringsgraden på avfall skal øke med 3 % årlig. Nybygg og byggeplasser: 
80 % av avfall skal være sortert. Maksimalt 150 kg avfall pr m2 bygg.

KOMMUNIKASJON AV KLIMAARBEID
• Egen intranettside.
• Saker publiseres i Pingvin avisen (egen avis). 
• Verdens miljødag markeres.

BESTE PRAKSIS
Under miljørevisjon 2019 ble det gjort funn av at:

• For områder der det er større avstander til UNN sine spesialister, er det mer bruk av samordnet 
oppfølging innen pasientgrupper, der spesialist reiser ut til lokasjon (ambulerende lege). Rus og 
psykiatri.

• Etablert standard forløp hvor flere kontroller enn tidligere skal gjennomføres som telefon-
oppfølging. Narvik.

• Bedre planlegging av pasientbesøk. Når pasient har flere avtaler til forskjellige oppfølginger er 
målet å samordne slik at det kan gjennomføres flere pasientavtaler samme dag. 

• Det samles statistikk på tilfeller av unødig reise og man analyserer årsaker.
• Ansatte reiser mindre, mer bruk av Skype.
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